Uusi vuosi, vanhat kuviot
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Oikein hyvää alkanutta vuotta! Nyt vuoden vaihduttua meillä oli jo kovat odotukset siitä, että
pääsisimme palaamaan Keniaan. Tilanne Keniassa ei ole kuitenkaan koronan suhteen sellainen, että
sinne voisi vielä palata turvallisesti tekemään töitä. Teimme nyt yhdessä Sleyn lähetysosaston kanssa
päätöksen, että jäämme Suomeen elokuuhun asti. Toivottavasti olemme siihen mennessä saaneet
rokotteet, se muuttaisi tilannetta huomattavasti. Vuodenvaihde ei siis tuonut lopulta mitään muutoksia
elämäämme, asumme edelleen Karkussa Jiskan tehdessä töitä Karkun evankelisella opistolla.

Selvittiin säikähdyksellä
Loppusyksy oli meille yhdeltä kantilta vähän turhankin jännittävää
aikaa. Pieni Anni-tyttömme oli jäänyt hieman normaalin
kasvukäyrän alapuolelle ja hänelle tehtiin sen johdosta melko
laajanoloiset tutkimukset. Hänestä otettiin monta kertaa useita verija virtsanäytteitä ja niistä saatujen tietojen perusteella lääkärit
epäilivät vakavasti RTA-nimistä geneettistä munuaissairautta. RTA
on parantumaton lääkehoitoa vaativa sairaus ja jouduimme ruveta
miettimään koko elämäntilannettamme ihan eri kantilta. Anni kävi
syksyn aikana vielä useita kertoja lääkärillä. Joulun alla saimme
kuitenkin helpottavan uutisen, että näytteenotoissa oli tehty eräs
virhe useamman kerran ja epäilyt Annin sairaudesta osoittautuvat
sitä myöten vääriksi. Onneksi saatiin kuulla asiasta tuossa kohtaa
ja saimme viettää joulumme hyvillä mielin. Ehkä sitä tämän
kokemuksen jälkeen osaa olla vähän kiitollisempi Jumalalta lahjaksi
saamastaan terveydestä. Se ei tunnu enää samalla tavalla
itsestäänselvyydeltä.

Yleisiä kuulumisia
Muuten koko loppuvuosi meni täällä Karkussa oikein hyvin. Jiskalla
riitti hyvin tekemistä opetustehtävissä Karkun opistolla, pojat saivat käydä päiväkerhokautensa
loppuun ilman koronasta johtuneita peruuntumisia ja saimme viettää joululomaa rauhassa, pääasiassa
kotona keskenämme, mitä nyt muutaman päivän ajan vierailimme aivan lähimmillä sukulaisillamme
Kokkolassa. Pidimme joulunaikana pienen älylaite- ja sometauon ja keskityimme lasten kanssa
olemiseen, leikkimiseen ja pelailuun. Se teki oikein hyvää meille kaikille.
Töiden puolella joulu oli todella hienoa aikaa. Monet opistollamme opiskelevista maahanmuuttajista
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ovat maista, joissa joulu ei joko ole kovinkaan tärkeä juhla ihmisille tai osassa maita sen viettäminen
on jopa kiellettyä. Koska koulumme on kristillinen, voimme viettää hyvinkin perinteisiä joulujuhlia
laulaen hyvillä sanoituksilla ryyditettyjä joululauluja. Tiedän, että joillakin maahanmuutajistamme tämä
joulu oli varmasti ensimmäinen sellainen, jossa sai todella juhlia ihmiseksi syntynyttä Jumalaa kiittäen
Hänen suuresta armostaan. Itsekin sitä suhtautui laulamiinsa lauluihin vähän eri tavalla kun löysi niihin
uusia tulokulmia.

Tulevaisuudesta ja taloudesta
Päätös jäädä Suomeen on varmasti varsinkin lastemme kannalta viisas,
mutta tuntuu silti todella raskaalta jatkaa tätä outoa välitilaa. Olemme
alkaneet pohtimaan, pitäisikö meidän anoa jonkinmittaista pidennystä
lähettikaudellemme. Kautemme on ollut niin rikkonainen, että emme ole
päässeet kunnolla töihin kentälle vielä ollenkaan – toki evankeliumia on
saanut julistaa monenlaisissakin tilanteissa nyt täällä kotimaassa
ollessakin, että sikäli lähetystyötä on saanut tehdä. Siinä missä toisessa
vaakakupissa on tärkeitä työhön liittyviä asioita, on toisessa
vaakakupissa myös hyvinkin painavia asioita, ei pienimpinä lasten tarve
saada näiden vuosien jälkeen lisää pysyvyyttä elämäänsä sekä Eliaksen
alkava koulunkäynti. Pyydämme Jumalalta viisautta näiden hankalilta
tuntuvien päätösten tekemiseen.
Yksi tekijä mikä helpottaa huoliamme on se, että viime vuonna teidän
tukijoidemme ja seurakuntien avustusten yhteenlaskettu summa kattoi
ensimmäistä kertaa kaikki meidän työmme kulut. Tässä täytyy korostaa
sitä, että kasvua viime vuoteen verrattuna on yksityisissä lahjoituksissa
8700€. Emme oikein tiedä miten voisimme kiittää tarpeeksi. Suuret
kiitokset kaikesta taloudellisesta tuestanne!
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Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitos terveydestä
• Kiitos hyvin sujuneesta syksystä sekä alkaneesta vuodesta
• Pyydämme viisautta perheemme päätöksentekoon
• Pyydämme siunausta lähettitovereillemme sekä Kenian kirkon ihmisille
• Pyydämme pandemian hellittämistä

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Gröhnien työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille
IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös
kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Gröhnien rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä
kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi,
puh. 09 251 39 228
Viitenumero- ja osoiteasioissa sinua palvelee Anna-Liisa Markkula, anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614.
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
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